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Programa formatiu i educatiu de sensibilització 
sobre l'ecologia dels incendis forestals dirigit a 

escolars i a la societat en general. 

La necessitat del projecte 

Els habitants de la zona mediterrània han 

d’entendre tres conceptes bàsics en relació amb 

els nostres boscos: 

- Són elements naturals modificats intensament 

pels habitants de la contrada mediterrània des de 

fa milers d’anys, és a dir, són boscos antròpics i no 

són boscos verges o salvatges. 

- Quan arribem a les causes d’un incendi forestal, 

el mal ja està fet. L’enfoc actual de la prevenció 

d’incendis forestals té en el punt de mira la causa 

de la ignició i cal reorientar els esforços vers la 

causa de la propagació. Aquesta idea tant simple 

està directament correlacionada amb la gestió 

forestal. 

- Plantejar el foc no com a un element destructor i 

maligne sinó com la pertorbació natural i habitual 

a les contrades mediterrànies, entendre que els  

incendis no els eliminarem mai, que, fins i tot, són 

necessaris per garantir la perpetuació d’algunes 

espècies. 

Àmbit d’aplicació  

El MEFITU va destinat als alumnes i als seus professors 

de les escoles de primària i secundària, el projecte, 

iniciat ja en quatre comarques en l’àmbit català, té una 

visió expansiva allà on tingui cabuda la necessitat de 

conscienciar la societat de la problemàtica dels 

incendis forestals. 

Temporització del projecte 

El MEFITU es realitza durant 3 dies del curs escolar, i 

en principi es repeteix una sola vegada en la vida 

estudiantil de cada alumne. 

 

 

El llop Mefitu. 
 

Disseny mascota:  Montse Xandri   
Il · lustradora Mireia Marzal Òdena 



Bases: 
•  Concepte teòric  
•  Experimentació 
•  Contacte amb la 

natura 

Activitat: 
•  Aplicació audiovisual 
•  Taller interactiu 
•  Sortida de camp 
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Enfocament pedagògic 

Es parteix del material elaborat per un equip 

multidisciplinari en el qual hi havia representants de 

diferents àmbits relacionats amb la propietat 

forestal, la gestió forestal, els incendis forestals, i el 

món pedagògic. 

És un projecte innovador i a la vegada molt proper 

a les actuals realitats  climàtiques de l'àrea  

mediterrània. La velocitat amb què es donen els 

canvis sobrepassa l'habilitat de diferents 

disciplines, fent necessari abordar el problema des 

de noves perspectives. La importància de 

reconstruir la relació entre la societat i la natura és 

el que es vol contribuir des d’aquest taller.  

Recursos humans 

Un equip tècnic de la Fundació Pau Costa 

s’encarrega de dur a terme les formacions tant al 

professorat com als alumnes. Per a 30 alumnes es 

requereix un formador tant per la presentació 

audiovisual com pel taller interactiu de la crema 

controlada. Per a la sortida a camp de 15 a 20 

alumnes formen un grup amb un formador. Així el 

nombre de formadors dependrà del nombre 

d’alumnes. 

Recursos materials i financers 

La Fundació Pau Costa facilita a les escoles el 
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material audiovisual per als alumnes, material 

formatiu addicional, curs online per als alumnes i 

mestres, plafons i material per a dur a terme els 

tallers de crema controlada, tots els formadors i 

l’organització completa de totes les activitats. Per 

altra banda l’escola s’encarrega de realitzar els 

arbres amb els alumnes de paper i cartró, i de 

contractar l’autocar per a la sortida a camp en cas 

necessari. 

El cost per a la Fundació de realitzar el MeFiTu 

depèn del número d’alumnes. Actualment la 

Fundació està buscant finançament, a través 

d’esponsorització privada, subvencions d’entitats 

públiques i privades, AMPA’s, consells comarcals,... 

amb l’ànim de poder dur a terme els tallers a les 

zones més vulnerables als incendis forestals. 

Per la contractació del taller contactar amb la 

persona de responsable de Fundació Pau Costa, 

veure informació al final del document. 

 

Metodologia i  activitats 

El MeFiTu recull alguna de les conclusions 

exposades en el principal Projecte Europeu 

FireParadox que ha tractat la problemàtica dels 

incendis forestals, on es recomana treballar per 

reorientar la percepció social del foc en els 

països de l'arc mediterrani. 

Una de les finalitats és facilitar que els alumnes 

transformin les seves vivències en experiències 

d’aprenentatge. És a dir, que traspassin un pont 

des de la vivència experimentada durant el taller, 

fins a un espai, la natura, on desenvolupin les 

tasques de construir noves estructures 

conceptuals, procedimentals, emocionals o 

actitudinals. 	  
Il · lustracions Mireia 

Marzal Òdena	  
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Contingut a desenvolupar 

• El foc com a fenomen natural. Història i importància. 

• Foc controlat. Exemples quotidians. 

• Foc descontrolat i la fragilitat dels boscos. 

• I després d’un foc,…què? Estratègies de resistència de les especies 
arbòries  al foc.  

• El cicle del bosc 

• Gestió forestal sostenible. 

• Diferents mètodes per dur a terme la gestió forestal.  

• Conviure amb el foc: GIF, PAS i autoprotecció. 
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Formació als mestres i professors 

Prèviament a les activitats del MeFiTu amb els alumnes, es realitza una formació 

als seus mestres on s’expliquen i es treballen els conceptes bàsics relacionats 

amb el contingut a desenvolupar. L’objectiu es donar eines als mestres per tal 

que puguin aclarir els seus propis dubtes i puguin treballar en la línia correcte els 

conceptes amb els alumnes prèviament a les activitats del MeFiTu. 

Altres agents del territori que hi participen 

Bombers de la Generalitat de parcs de la zona poden participar en les activitats 

del Mefitu, així com ADF i altres agents del territori. 

Foc controlat 

Bosc no gestionat  

Foc descontrolat 

Bosc gestionat 



Aplicació audiovisual  

El llop Mefitu, la mascota del projecte, funciona 

d’eix d’animació de la presentació audiovisual, 

als alumnes se’ls explica la importància que va 

tenir en l’evolució de la humanitat el 

descobriment del foc i el seu control. 

S’expliquen situacions quotidianes on intervé 

el foc controlat, i com a foc descontrolat es 

dona l’exemple dels incendis forestals: quines 

poden ser les seves causes en relació amb els 

canvis en el paisatge, com podem minimitzar el 

seu efecte i millorar la vulnerabilitat dels 

nostres boscos. S’introdueix el concepte de 

gestió forestal, i s’explica el cicle del bosc. 

L’aplicació audiovisual es realitza en una aula 

de l’escola just abans de realitzar el taller. 

Taller d’interacció amb una crema 
controlada 

Es creen dos escenaris forestals diferenciats 

per la seva càrrega de combustible forestal:  

Amb dos plafons, una maqueta simula 

l’escenari d’un bosc no gestionat amb una 

elevada càrrega d’arbres i arbustos de cartró, 

paper de diari i serradures. I un altre plafó 

simula l’escenari del bosc gestionat amb 

menys carrega y continuïtat del combustible. 

Es realitza la crema de les maquetes. Es 

relaciona l’estructura forestal amb el 

comportament del foc i la capacitat d’extinció. 

Es treballa la idea de la gestió forestal i els 

resultats que d’aquesta se’n deriven, amb 

l’observació directe dels efectes del foc en les 

maquetes.  

Sortida a camp 

Es realitza una sortida a bosc, es visita 

preferiblement un incendi històric de la zona 

per poder observar els efectes. El circuit és 

circular i té cinc estacions o punts on s’explica: 

-La gestió forestal (sovint per explicar aquest 

punt col·laboren altres agents del territori: 

ADF, Enginyers forestals de comarca del 

Departament d’agricultura). -Autoprotecció (hi 

poden col·laborar els Bombers de la 

Generalitat, ADF’s). -Estratègies d’adaptació 

de les especies al foc (es pot veure, tocar, 

experimentar el que s’ha treballat a l’aula). -

Canvis en el paisatge (s’observen in situ). -

Efectes de foc (zones cremades en alta 

intensitat i zones en baixa, relacionat amb les 

diferents estructures forestals). 
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Informació de contacte: 

Web    http://www.paucostafoundation.org 

Mail  mefitu@paucostafoundation.org  

Telèfon  652073768 (Helena) 

C/Castell 11                                  
43746 Tivissa (Spain)  

info@paucostafoundation.org 

Fundació d’Ecologia del Foc i 
Gestió d’Incendis                   
Pau Costa Alcubierre 


